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TRÓJKOLOROWA FLAGA NA ALEI GIEDYMINA

POMNIK BRACI VILEIŠISÓW

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w Wilnie, w skwerze przy ul. T. Kościuszki został
odsłonięty pomnik braci Vileišisów: Antanasa, Jonasa i Petrasa – zasłużonych zarówno dla sprawy odzyskania
niepodległości jak i ugruntowania litewskości, rozwoju kultury, oświaty i gospodarki. Nieco nietypowy pomnik
– przedstawia troje braci siedzących przy stole – jest dziełem rzeźbiarza Regimantasa Midvikisa (nieopodal
mamy jego pracę – pomnik, również siedzącego, króla Mendoga) oraz architektów Linasa Krūgelisa i Ričardasa
Krištapavičiusa. Każdy z braci Vileišisów zostawił swój ślad w historii Litwy: lekarz Antanas Vileišis był
m.in. autorem litewskich książek propagujących medycynę i higienę; adwokat Jonas Vileišis – sygnatariusz
aktu niepodległości, aktywny działacz jej odzyskania wyróżnił się w dziedzinie oświaty, kilkakrotnie pełnił
obowiązki ministra; inżynier kolei i mostów Petras Vileišis optujący za wolnością słowa, edukowania narodu i
podtrzymywania jego tożsamości narodowej był wydawcą pierwszego litewskiego legalnego dziennika „Vilniaus
žinios” („Wiadomości Wileńskie”). Działalność społeczna i gospodarcza braci Vileišisów może być przykładem dla
współczesnych, jak należy służyć ojczyźnie.
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Nastąpi kiedyś zgoda
Stulecie
litewskiej niepodległości
Przed stu laty 16 lutego wypadło w sobotę. Jak wspominają
w swych pamiętnikach współcześni, był to pochmurny dzień,
z tak charakterystycznym dla
wileńskiego klimatu mokrym
śniegiem przechodzącym w
deszcz. Warunki atmosferyczne, zdawało się, odpowiadały sytuacji na Litwie – czwarty rok
wojny niósł głód, biedę, brak nadziei i widoków na jakieś zmiany. A jednak właśnie tego dnia
Litewska Rada zdecydowała się
na podjęcie dość desperackiego
kroku: przyjęcie aktu, ogłaszającego niepodległość Litwy.
Litewska Rada (wybrana w dniach 18-22 września
1917 roku na Konferencji Litwinów) zrodziła się w nurcie
działalności Centralnego Komitetu Litewskiego Towarzystwa
Wspierania Ofiar Wojny, który został założony 27 września
1914 roku. Wbrew nazwie nie
była to organizacja skierowana jedynie na niesienie pomocy
ofiarom wojny – stała się ośrodkiem działalności kulturalnej i
politycznej, z której funduszy
była wspierana również działalność Litewskiej Rady. To dzięki
jej działalności stało się możliwe
zwołanie Konferencji Litwinów
i powołanie Rady, która stała się
pierwszą poważną litewską organizacją polityczną, wypowiadającą się w imieniu swego narodu.
Wracając do 16 lutego należy odnotować, że właśnie w
lokalu Centralnego Komitetu
Towarzystwa, który mieścił się
w mieszkaniu pod nr 2 w domu
przy ul. Zamkowej 30 (obecnie
26) w tak zwanym Domu Sztrala, w którym była na parterze cukiernia kupca K. Sztrala. Miejsce to historycznego znaczenia
nabrało, rzec można, przypadkowo, bowiem ostatnie posiedzenia Litewskiej Rady odbywały się w siedzibie Litewskiego
Towarzystwa Naukowego, w gabinecie jej przewodniczącego
Jonasa Basanavičiusa przy ul.
Ostrobramskiej. Ale z tak prozaicznej przyczyny, że w pomieszczeniu tym panował niesamowity chłód (Basanavičius
oszczędzał opał), historyczne
posiedzenie odbyło się u Sztrala.
16 lutego 1918 roku odbyły
się dwa posiedzenie Litewskiej
Rady: jedno około południa, zaś
drugie – pod wieczór. Akt Niepodległości został przyjęty na
pierwszym posiedzeniu pomiędzy 12.30 a 13.00. Członkowie
Rady zebrali się o godz. 11.00.
Nie byli w najlepszym nastroju,
ponieważ w przededniu podał
się do dymisji przewodniczący
Rady Antanas Smetona i całe

jej prezydium. Więc rolę przewodniczącego, jako najstarszemu wiekiem, powierzono Jonasowi Basanavičiusowi. I to on
miał poprowadzić sobotnie posiedzenie. Basanavičius był, jak
wspominają współcześni, mocno zdenerwowany, wątpiący, czy
potrafi spełnić powierzoną mu
misję, bowiem projekt uchwały
historycznego posiedzenia był
już przygotowany, uzgodniony
ze wszystkimi członkami Rady
i leżał na stole gotowy do podpisania. Basanavičius przeczytał zebranym jego treść, która
głosiła:
„Litewska Rada ogłasza
niepodległość Litwy. Litewska
Rada na swym posiedzeniu w
dniu 16 lutego 1918 roku jednogłośnie postanowiła zwrócić
się do Rosji, Niemiec i rządów
innych krajów z takim zawiadomieniem.
Litewska Rada, jako jedyny przedstawiciel litewskiego
narodu, kierując się prawem
narodów do samookreślenia
i postanowieniem Wileńskiej
Konferencji Litwinów z 18-23
września 1917 roku, ogłasza odrodzenie niepodległego, opierającego się na demokratycznych
podstawach Państwa Litewskiego ze stolicą w Wilnie i to państwo oddziela od wszystkich
związków państwowych, które
były z innymi narodami.
Obok tego Litewska Rada
oznajmia, że fundamenty Państwa Litewskiego i jego stosunki
z innymi państwami powinien
ostatecznie ustalić jak najszybciej zwołany Sejm Założycielski,
wybrany w sposób demokratyczny przez wszystkich mieszkańców”.
Najpierw poproszono o głosowanie za część Aktu do akapitu rozpoczynającego się słowem
„obok” („drauge”). I ta część
została przyjęta jednogłośnie.
Za drugą część głosowało 16
członków (z 20) Rady. Mykolas
Biržiška, Steponas Kairys, Jonas
Vileišis i Stanisław Narutowicz
głosowali przeciwko. Jonas Vileišis zabierając głos wytłumaczył,
że chodzi im o słowo „ostatecznie”, bowiem to ono mogło spowodować działania niemieckich
władz okupacyjnych skierowane
na hamowanie zwołania Sejmu
Założycielskiego. Jednak głosując za całość Akt został przyjęty jednogłośnie i uwieńczono to
oklaskami.
Po głosowaniu, sekretarz Komitetu, ksiądz Povilas Dogelis
został poproszony o przyniesienie stalówek z piórami i atramentu, by wszyscy mogli złożyć swoje podpisy pod Aktem.
Jako pierwszy uczynił to Basa-

navičius, zaś po nim pozostali
członkowie Rady w porządku
alfabetycznym.
W składzie Rady było ośmiu
prawników: Mykolas Biržiška,
Kazimieras Bizauskas (jeszcze
student), Pranas Dovydaitis,
Petras Klimas, Stanisław Narutowicz, Antanas Smetona,
Jokūbas Šernas, Jonas Vileišis;
czterej księża: Vladas Mironas,
Alfonsas Petrulis, Justinas Staugaitis, Kazimieras Šaulys; trzej
agronomowie: Donatas Malinauskas, Jonas Smilgevičius,
Aleksandras Stulginskis; dwaj
finansiści: Jurgis Šaulys, Jonas
Vailokaitis; lekarz Jonas Basanavičius, drukarz Saliamonas Banaitis, inżynier Steponas Kairys.
Najstarszy wiekiem był J. Basanavičius – 66 lat, najmłodszy –
Kazimieras Bizauskas – 25. W
takim składzie Litewska Rada
była do 13 lipca 1918 roku, kiedy dokooptowano do niej sześciu nowych członków.
Jak wspominali sygnatariusze, rozstano się bez większych emocji, jak gdyby nic się
nie wydarzyło. Nie było w tym
nic dziwnego, bowiem sytuacja
na Litwie była bardzo skomplikowana – jeszcze trwała wojna, było tu wojsko niemieckie.
Nikt nie mógł przewidzieć jaki
los spotka tych, co dokonali
„tak zuchwałego czynu” i w jaki
sposób założenia Aktu uda się
urzeczywistnić. Sygnatariusze
nie tylko nie mogli swobodnie
jeździć po Litwie i zaznajamiać
ludność z założeniami Aktu,
ale nawet nie mogli go ogłosić
w prasie. Numer gazety „Lietuvos aidas”, w którym zamieszczono tekst Aktu Niepodległości został skonfiskowany przez
okupacyjną władzę. Po pewnym
czasie udało się go zamieścić w
gazetach niemieckich w Niemczech, dzięki pomocy jednego z
przyjaźnie nastawionych Niemców. Tekst Aktu przekazali mu
nie członkowie Rady, którzy
mogli być śledzeni, lecz siostra
żony Antanasa Smetony Jadwiga Chodakowska.
Trzeba przyznać, że Akt
Niepodległości miał i ma „ciekawą” historię. Jak wiadomo, do
dziś nie został odnaleziony historyczny oryginał. W ub. roku
profesorowi Liudasovi Mažylisowi udało się w archiwum w
Niemczech odnaleźć tzw. oryginał niemiecki, który obecnie
jest eksponowany w Domu Sygnatariuszy w Wilnie.

Stanisław Narutowicz urodził się 2 września 1862 roku w
Brewikach (lit. Brėvikiai), zmarł
31 grudnia 1932 roku w Kownie.
Był to polski prawnik, ziemianin żmudzki, litewski działacz
polityczny, członek Taryby, sygnatariusz Aktu Niepodległości
Litwy, brat prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Gabriela Narutowicza.
Stanisław Narutowicz pochodził z rodziny szlacheckiej
osiadłej od pokoleń na Żmudzi. Jego ojciec – Jan Narutowicz – był uczestnikiem powstania 1863 roku. Na tych terenach
walczono z hasłem: „Jeszcze
Polska nie zginęła, póki Żmudź
istnieje”. Matką Stanisława była
Wiktoria ze Szczepowskich,
trzecia żona Jana. Wkrótce po
urodzeniu drugiego syna Jan
Narutowicz umiera. Po śmierci męża Wiktoria Narutowiczowa nie miała łatwo. Starszy syn
Stanisław miał 4 lata, a młodszy
Gabriel – tylko rok. Przeniosła
się więc z synami do dworu w
Rennowie (lit. Renavas), własności zaprzyjaźnionej rodziny
Rennów, a Brewiki i 500 ha ziemi wydzierżawiła.
Solidarność ziemiańska była
na Żmudzi na wysokim poziomie, więc wiele rodzin śpieszyło wdowie z pomocą finansową,
wśród nich również Ogińscy z
pobliskich Płungian. Hrabia
Antoni Renne (Ronne) dbał o
oświatę dorastających chłopców,
m.in. zatrudniając w roli nauczyciela dla nich litewskiego oświatowca – Laurynasa Ivinskisa. To
Ivinskis zaszczepiał chłopcom
miłość do języka i folkloru litewskiego, który właśnie zaczął rozwijać się z coraz większą mocą.
Będąc uczniem gimnazjum w
Lipawie, Stanisław Narutowicz
zbierał litewskie przypowieści
ludowe.
Warto przypomnieć, że rodzime Narutowiczom Telsze stały się jednym z głównych ośrodków litewskiego odrodzenia
narodowego, pomimo ogromnych prześladowań i represji
ze strony władz carskich, które
wzrosły po upadku Powstania
Styczniowego.

W roku 1882, po ukończeniu
gimnazjum w Lipawie, Stanisław
Narutowicz wstąpił na wydział
prawa uniwersytetu w Petersburgu, gdzie włączył się do polskiego
życia studenckiego. Za udział w
ruchu studenckim w tymże roku
został wydalony z uniwersytetu. Przez pewien czas mieszkał w
Lipawie, pozostając pod tajnym
nadzorem policji, cofniętym w
marcu 1883.
Kolejne miejsce studiów
przyszłego sygnatariusza – uniwersytet w Kijowie. Tu stał na
czele radykalnie nastrojonych
studentów polskich i litewskich.
Po latach napisze: „Wyniesiona
z domu ideologia powstańcza
(1863 r.), związana z troską o
losy ludu, skłoniła mnie do zbliżenia się do socjalizmu w jego
pierwotnej formie (tj. pozbawionego nienawiści klasowej)”.
W roku 1885 z inicjatywy
Narutowicza powstało pierwsze koło radykalne w opanowanej przez prawicę Korporacji
Studentów Polaków Uniwersytetu Kijowskiego. Za pośrednictwem tego koła młodzież kijowska utrzymywała kontakt z
socjalistami w Królestwie, przede
wszystkim z „Proletariatem”.
Jednak Stanisław Narurowiczjuż wkrótce odsunął się od
życia partyjnego. W roku 1887,
po ukończeniu Uniwersytetu Kijowskiego, zamieszkał w Warszawie, gdzie zatrudniony był jako
kandydat sądowy. Tu współpracował z Ludwikiem Krzywickim
w tworzeniu „Tygodnika Powszechnego”, legalnego pisma
robotniczego (wychodzącego od
stycznia do kwietnia 1891 roku
z inicjatywy Związku Robotników Polskich) jako „bezpartyjny
obrońca robotników”. Narutowicz inicjował kupno tego pisma
od jego poprzedniego właściciela
Wiktora Gomulickiego. Pieniądze na „Tygodnik Powszechny”
dostarczył Włodzimierz Zubow,
szwagier żony Stanisława Narutowicza. Wskutek stałych konfiskat pisma przez cenzurę carską
„Tygodnik Powszechny” został
zlikwidowany, a Narutowicz w
maju 1891 roku powrócił wraz
z żoną, działaczką oświatową i
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a między narodami…

Albina Drzewiecka

kuzynką Józefa Piłsudskiego, Joanną z Billewiczów, do rodzinnych Brewik.
W tym czasie Stanisław Narutowicz sporo wysiłku poświęcił pracy oświatowej i kulturalnej
wśród chłopów, dając się poznać
jako zwolennik odrodzenia litewskości. W roku 1899 przeniósł się do Kalisza, gdzie przez
pięć lat był dyrektorem gazowni
miejskiej. Po czym znów powrócił na Litwę i podjął pracę w Telszach jako adwokat.
Stanisław Narutowicz był
uczestnikiem rewolucji 1905
roku, przejmując m.in. kierownictwo życia społecznego i politycznego w gminie olsiadzkiej,
za co był przez władze carskie
więziony.
W grudniu 1905 roku jako
„przedstawiciel ludu żmudzkiego” uczestniczył w Sejmie Wileńskim, na którym uwidoczniły
się wyraźnie dążenia narodowe i
emancypacyjne Litwinów. Kontynuował też swoją działalność
oświatową – w 1909 roku przyczynił się do zorganizowania męskiego gimnazjum w Telszach.
Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1915-1918, Narutowicz interweniował wielokrotnie w obronie interesów
ludności wiejskiej, zwracając się
z memoriałami do władz niemieckich. W lipcu 1917 roku
został wysunięty przez miejscową ludność jako delegat na Konferencję Litewską, która wyłoniła Litewską Radę (Tarybę).
Stanisław Narutowicz wszedł
w jej skład i był jedynym Polakiem wśród sygnatariuszy Aktu
Niepodległości Litwy przyjętego
16 lutego 1918 roku. Wkrótce
jednak przeciwstawił się uległości Taryby wobec władz niemieckich i w czerwcu 1918 roku wystąpił ostatecznie z jej składu,
protestując przeciwko ogłoszeniu niemieckiego księcia Wilhelma von Urach królem Litwy,
nadając mu imię Mendoga Dru-

giego. Co prawda, kilka miesięcy później Taryba anulowała tę
decyzję, bo Litwa stała się republiką.
Kiedy na początku 1919
roku rozpalać się zaczął konflikt pomiędzy nowo powstałymi państwami – Polską i Litwą
– Stanisław Narutowicz działał
na rzecz pokojowego zażegnania
waśni. Opowiadał się za utrzymaniem niepodległości Litwy,
ale występował przeciwko szerzącym się wpływom niemieckim. Wiosną i latem 1919 roku
udawał się kilkakrotnie do Wilna i Warszawy, gdzie rozważano
możliwość powstania w Kownie nastawionego propolsko
rządu. Uczestniczył w rozmowach z Leonem Wasilewskim i
Józefem Piłsudskim. Rozważano
ewentualną możliwość mianowania Stanisława Narutowicza
szefem takiego rządu.
Koncepcja nawiązania za
pośrednictwem Narutowicza
współpracy z czołowymi litewskimi politykami i realizacja ścisłego związku z Polską okazała
się nierealna. Sygnatariusz pozostał na Litwie. Nadal utrzymywał dość rozległe kontakty z politykami litewskimi w Kownie,
ale czynnej roli politycznej już
nie odgrywał. Nie sympatyzując
rozjątrzonym nacjonalizmom po
obu stronach, chciał widzieć w
Polakach – obywatelach Litwy
– ludzi lojalnych wobec wspólnego państwa, lecz pozostających Polakami w sferze kultury
i z narodowości. Boleśnie odczuwał ciągnący się latami konflikt polsko-litewski i niepokoił
go wzrost wpływów niemieckich
na Litwie.
Gospodarząc w swoich Brewikach, Narutowicz aktywnie
uczestniczył w życiu gospodarczo-społecznym. Działał m.in.
w spółdzielczości mleczarskiej
i pracował w radzie powiatowej
w Telszach. Kontynuował też w
latach międzywojennych działa-

DOM NARUTOWICZÓW W BREWIKACH

nia na rzecz pokojowego rozwiązania sporu polsko-litewskiego.
Był z jednej strony rzecznikiem
niezależności Litwy, a z drugiej
uważał się za przedstawiciela
narodowości polskiej lojalnego
wobec państwa litewskiego. Do
końca życia nie wyrzekł się kultury polskiej ani języka polskiego. Jednak prolitewska orientacja
Stanisława Narutowicza została wykorzystana w Polsce przez
endecję przeciwko rodzonemu
bratu Stanisława – Gabrielowi
i poczyniła określony wpływ na
nastroje ludności polskiej, co w
efekcie wytworzyło niezdrową
atmosferę przed zamachem na
pierwszego prezydenta Polski.
Gabriel Narutowicz, brat
Stanisława, również studiował
w Petersburgu, ale z powodów
zdrowotnych przeniósł się do
Szwajcarii i studiował w Zurychu. Dopiero w 1919 roku na
zaproszenie władz Polski przyjechał do wolnego kraju. Został wybrany na prezydenta, a
po pięciu dniach – 22 grudnia
1922 roku, został zastrzelony w
Zachęcie przez powiązanego z
endecją malarza Eligiusza Niewiadomskiego.
Tragiczny los spotkał również Stanisława Narutowicza –
po dziesięciu latach (31 grudnia 1932 roku) popełnił on w
Kownie samobójstwo, rozczarowany kłótliwością i nieprzejednaniem rodaków oraz polityką
rządu litewskiego wobec Polaków na Litwie.
Dziś litewscy historycy jako
przyczynę samobójstwa sygnatariusza wskazują jego kłopoty
prywatne i zdrowotne, uważając
je za ważniejsze, niż fiasko planów politycznych.
Wiadomość o śmierci męża
Joannę Narutowiczową dosięgła
we dworze w Brewikach, odległych o ponad 100 kilometrów
od litewskiej stolicy, gdzie małżonek miał załatwić parę zaległych spraw.
W pozostawionym liście pożegnalnym do członków rodziny
Stanisław Narutowicz napisał:
„Proszę Was o przebaczenie za

to, że materialny byt mojej rodziny zaniedbałem, uganiając się za
działalnością społeczną i za pogodzeniem Litwy z Polską. Mam
nadzieję, że to z czasem nastąpi i
że nastąpi w ogóle zgoda między
narodami kiedyś. Dziś nie nadaję tego rodzaju pracy wielkiego
znaczenia, bo sądzę, że ważniejszą od instytucji publicznych jest
wartość samych ludzi i że wtedy tylko Królestwo Boże nastąpi
na ziemi, kiedy w każdym kraju
wiele będzie ludzi wydoskonalonych duchowo…, żegnajcie mi
wszyscy…”.
Pogrzeb Stanisława Narutowicza odbył się 3 stycznia 1933
roku. Pochowano go na cmentarzu parafialnym w Olsiadach
(Alsėdžiai). Kondolencje rodzinie przesłało wielu litewskich polityków, prawników
oraz działaczy polskich organizacji działających w Republice Litewskiej. Na uroczystości
pogrzebowe gremialnie stawiła się miejscowa ludność. Ziemianin Narutowicz był pracowitym gospodarzem, słynął ze
swej działalności gospodarczej,
oświatowej. Cieszył się wielkim
autorytetem, przede wszystkim
w powiecie telszewskim, a także w Telszach, stolicy Żmudzi,
gdzie przez wiele lat był członkiem Rady Powiatowej.
Litewska prasa zamieściła
wówczas lakoniczne wzmianki
o śmierci „Sygnatariusza Aktu
Odrodzenia Niepodległości Litwy”. Prezydent Antanas Smetona, z którym znali się od czasów
pierwszej wojny światowej i Rady
Litewskiej, oficjalnie nie ogłosił
kondolencji, jednak przesłał depeszę kondolencyjną do Brewik.
Z małżeństwa z Joanną z Billewiczów Narutowiczową (jej ciotecznym bratem był Marszałek
Polski Józef Piłsudski) Stanisław
miał czworo dzieci: Zofię (18931976), zamężną Krassowską, pedagoga i pracownika naukowego w zakresie psychologii, Jana
(1896-1930), biologa, Helenę
(1899-1942 lub 1943) i Kazimierza (1904-1987), pracownika naukowego w dziedzinie włókien-
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nictwa. Kazimierz Narutowicz
przez wiele lat mieszkał w Poznaniu i tam zmarł. Najmłodszy
syn sygnatariusza aż do wybuchu
drugiej wojny światowej próbował
kontynuować dzieło ojca, o którym pisał:
„Szczególnie trudne jest
właściwe ujęcie sprawy patriotyzmu Stanisława Narutowicza.
Sądzę, że dla należytego wyjaśnienia tej sprawy konieczne jest
uprzednie oświetlenie tła, na jakim ukształtowały osobowości
tak mojego ojca, jak i jego brata, Gabriela, oraz ten szczególny
gatunek patriotyzmu każdego z
braci, identycznego w okresie ich
wspólnego dzieciństwa i wczesnej młodości, ulegającego jednak później pewnemu zróżnicowaniu pod wpływem warunków,
w jakich przebiegała linia życia
każdego z nich”.
W 150. rocznicę urodzin
Stanisława Narutowicza, w 2012
roku, prof. Stasys Vaitekūnas,
autor wydanej z tej okazji monografii o Stanisławie Narutowiczu, zauważył, że cała mapa
Polski jest usiana ulicami Gabriela Narutowicza, tymczasem na
Litwie istnieje tylko jedna ulica
upamiętniająca jego brata – Stanisława, sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy.
Profesor sarkastycznie zauważył też, że ulica ta znajduje się na
obrzeżach Nowej Wilejki w okolicach lecznicy psychiatrycznej,
co, zdaniem naukowca, jest nietaktem wobec choroby psychicznej jednej z córek Narutowiczów.
Wtedy też, w 2012 roku, profesor Vaitekūnas, miał nadzieję, że
przynajmniej z okazji 150. rocznicy urodzin sygnatariusza, ulica jego imienia pojawi się w jego
rodzinnych Telszach.
Nadzieja profesora spełniła się, ale chyba nie o takie jej
spełnienie mu chodziło. Nazwę
Narutowiczów (bez żadnych
inicjałów) nadano jednej z wyboistych uliczek Telsz, prowadzącej do miejscowych zakładów mleczarskich na obrzeżach
miasta i dalej w pole. Domyślać się jedynie możemy, czy to
jest ulica braci Stanisława i Gabriela, czy też rodziny Narutowiczów albo całego rodu szlacheckiego.
W 2013 roku zniszczono historyczny nagrobek, zacierając
polski napis „Grób Rodziny Narutowiczów” i umieszczono tablicę ze zlituanizowaną formą
nazwiska. W 2016 roku przywrócono poprzednią wersję nagrobka.
Zdewastowany przez lata i
ludzi dworek w Brewikach (dziś
należący do osoby prywatnej)
należy do niewielu miejsc upamiętniających wybitną postać
odrodzenia litewskiej państwowości – Stanisława Narutowicza.
Przy nim znajduje się niewielki
standardowy obelisk.
Opracowała
Albina Drzewiecka

4

15-21 lutego 2018 r., nr 7 (1303)

www.zpl.lt

www.senat.gov.pl

List marszałka Senatu RP do Polonii i Polaków
za granicą w związku z ustawą o IPN

Szanowni Państwo,
od wielu lat Polacy w kraju i za granicą stykają się z krzywdzącym, niesprawiedliwym, a przede wszystkim nieprawdziwym sformułowaniem „polskie
obozy śmierci” i oskarżeniami Polaków o współudział w Holocauście, które
uwłaczają naszej godności i dumie narodowej.
W związku z tym nadszedł najwyższy czas, żeby wolna od 29 lat Polska
upomniała się o prawdę historyczną. Przyjęta ustawa o Instytucie Pamięci
Narodowej pozwoli dochodzić do prawdy, na której wszystkim nam zależy.
Dwudziestomilionowa społeczność Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących na całym świecie wielokrotnie pokazała, że może skutecznie wspierać polską rację stanu. Miało to miejsce między innymi wtedy,
kiedy zabiegaliśmy o wejście do NATO i należne miejsce w rodzinie narodów europejskich. Dlatego mając na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się do Państwa z apelem o podejmowanie wszelkich możliwych działań, których celem będzie upominanie się o prawdę historyczną.
Jako naród stanowimy wspólnotę, którą łączy język, kultura i historia.
W znowelizowanej przez polski parlament ustawie o IPN napisano:
„Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie […] podlega
grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3”. Zapisy tej ustawy w
żadnej mierze nie cenzurują debaty publicznej, nie ograniczają działalności badawczej czy też twórczości artystycznej. Służą wyłącznie temu, by z
życia publicznego wyeliminować kłamstwa o współudziale narodu polskiego i państwa polskiego w zbrodniach popełnionych na ziemiach polskich
w czasie II wojny światowej.
Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu powiedział: „Kłamstwo oświęcimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, ale również
inne sposoby fałszowania historii. Jedną z najgorszych form tego kłamstwa
jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców – i przypisywanie tej odpowiedzialności ich ofiarom. Chcemy walczyć z tym kłamstwem, w każdej jego postaci […] Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest
częścią prawdy o Holocauście”.
Reakcja opinii światowej, a w szczególności przedstawicieli władz Izraela na nowelizację ustawy o IPN wywołała w Polsce zdziwienie, ponieważ
projekt ustawy był znany wszystkim zainteresowanym.
Z nadzieją oczekujemy na wyniki prac zespołu ekspertów powołanego
przez Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu, premierów Polski i Izraela.
Jestem głęboko przekonany, że jest to dobra droga do budowania mostów
pomiędzy oboma narodami, które od tysiąca lat żyły obok siebie, których
kultury wzajemnie się przenikały.
Polska poniosła podczas II wojny światowej bezprecedensowe straty – 6
milionów Polaków straciło życie, w tym 3 miliony polskich Żydów. Straciliśmy znaczną część terytorium, przeżyliśmy wysiedlenia, zsyłki, obozy,
rabunek mienia na niewyobrażalną skalę, wreszcie zburzenie Warszawy.

Nasi rodzice doświadczyli głodu, terroru, śmierci szalejącej na ulicach miast
i wsi. Utraciliśmy suwerenność, pozostawiono nas po sowieckiej stronie
„żelaznej kurtyny”.
O dramatycznym losie Żydów jako pierwszy społeczność międzynarodową poinformował rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Jednakże wtedy, alianci nie zareagowali na raporty przedstawione przez Jana
Kozielewskiego-Karskiego. Świat z obojętnością słuchał informacji o eksterminacji Żydów, jaką hitlerowskie Niemcy prowadziły na okupowanych
ziemiach polskich.
Jedynie w Polsce za udzielenie jakiejkolwiek pomocy Żydom groziła
kara śmierci dla całej rodziny. Mimo to Polacy nie pozostali obojętni na los
Żydów więzionych w gettach i mordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Wielu Polaków straciło życie ratując Żydów. Szczególnym
świadectwem jest także działanie Rady Pomocy Żydom – „Żegota”, która
funkcjonowała przy Delegaturze Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj.
Obok zachowań, które napawają nas dumą, miały miejsce czyny haniebne, które w żadnym wypadku nie określają postawy narodu polskiego. Były
to przypadki odosobnione, za które Podziemne Państwo Polskie karało wyrokami śmierci, a my, współcześni, również jednoznacznie je potępiamy.
Przez wiele lat po wojnie Polska i Polacy nie mogli mówić własnym głosem, gdyż nie mieli suwerennego państwa. W tym czasie nie mieliśmy wpływu na kształtowanie międzynarodowej opinii publicznej, nie mogliśmy bronić się przed oszczerstwami.
Szanowni Państwo,
Polonia zawsze wspierała Polskę. W różnych okresach naszej historii, w
mrocznych czasach stanu wojennego, popierała polskie dążenia do odzyskania niepodległości i pełnej suwerenności. Zabiegała też o to, by nasz głos
był słyszany na arenie międzynarodowej. Polonia przechowywała i pielęgnowała polskie wartości – przywiązanie do wolności, tradycji polskiej i
Kościoła. Polska to wielkie zaangażowanie pamięta i jest za okazaną pomoc wdzięczna.
Wierzę, że i teraz nasi Rodacy nas nie zawiodą. Wierzę, że cierpliwie,
wspólnie zbudujemy porozumienie ze środowiskami żydowskimi w poszczególnych krajach dając świadectwo prawdzie o II wojnie światowej.
Szanowni Państwo,
jako marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, sprawującego opiekę nad
Polonią i Polakami za granicą, zwracam się do wszystkich Rodaków na całym
świecie z apelem o dokumentowanie i gromadzenie wszelkich świadectw
okrucieństw, zbrodni przeciw ludzkości popełnionych podczas II wojny
światowej. Ostatni świadkowie wydarzeń pomału odchodzą. Trzeba utrwalić ich wspomnienia dla zachowania pamięci o wyrządzonych krzywdach
tak Żydom jak i Polakom, Romom i wszystkim pokrzywdzonym.
Proszę o dokumentowanie i reagowanie na przejawy antypolonizmu,
krzywdzące nas sformułowania i opinie. Proszę o powiadamianie naszych
ambasad, konsulatów i konsulów honorowych o pomówieniach naruszających dobre imię Polski.
Apeluję o organizowanie seminariów, wystaw, spotkań, wysyłanie listów,
o podejmowanie działań, których celem będzie skuteczne upominanie się
o prawdę historyczną. Proszę także o wykorzystanie swoich partnerskich,
dobrych, nawiązywanych przez całe lata współpracy kontaktów z przedstawicielami Państwa władz krajowych, władz samorządowych, organizacji
społecznych, w tym również reprezentujących inne mniejszości narodowe,
do propagowania rzetelnej wiedzy o Polsce i Polakach. Moje wielostronne
kontakty międzynarodowe uświadamiają mi za każdym razem, że mamy
za granicą wielu sprawdzonych przyjaciół, gotowych na podjęcie z Polską
partnerskiego dialogu i włączenie się w dzieło obrony dobrego imienia naszej Ojczyzny. Wszyscy Polacy mogą i powinni być ambasadorami polskości.
Jestem przekonany, że podjęte w takiej intencji działania przyniosą w nieodległej perspektywie wymierne, pozytywne skutki, zarówno dla Polski, jak
i dla całej wspólnoty Polaków mieszkających w różnych zakątkach świata.
Wierzę, że Państwa działania będą skutecznym narzędziem w walce o
dobre imię Polski i Polaków.
Z poważaniem,
Stanisław Karczewski
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Niemiecka fabryka śmierci – Auschwitz

STANISŁAW WASZKIEWICZ W CZASIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ NA TERENIE POLSKI

Były żołnierz 2. Kopusu Polskiego generała Władysława Andersa, który powrócił do Polski,
wędziagolanin Stanisław Waszkiewicz wspomina, że po rozbiciu hitlerowskiej armii i kapitulacji Niemiec, pułk, w którym on
służył powrócił do miejsca swojej dyslokacji – polskiego miasta
Rzeszów. Po kilku tygodniach, na
mocy rozkazu dowódcy dywizji,
został przerzucony do miasta Jarosławia, znajdującego się w centrum ówczesnego województwa
podkarpackiego. Tam toczyły się
walki z ukraińskimi nacjonalistami – Ukraińską Powstańczą
Armią (UPA).
W przerwie między krwawymi
walkami z UPA żołnierz Stanisław
Waszkiewicz wraz z dwudziestoma kolegami i kilkoma oficerami
został skierowany do magazynów
armii, znajdujących się w Katowicach (w odległości około 300 km
od miejsca dyslokacji ich pułku),
by dostarczyć zapasy żywności,
umundurowania i broni przeznaczone dla ich pułku.
Stanisław Waszkiewicz opo-

wiadał: „Dopóki czekaliśmy aż
ładunek zostanie skompletowany, do naszego pokoju wszedł oficer i zakomunikował, że, jeżeli
chcemy, to on może nas zawieźć
do znajdującej się nieopodal Katowic „niemieckiej fabryki śmierci” – Auschwitz, niemieckiego
obozu koncentracyjnego. Wszyscy wyraziliśmy zgodę. Na miejscu został tylko jeden dyżurny,
by strzec naszej broni.
Jechaliśmy tramwajem. Ile
przejechaliśmy kilometrów teraz nie mogę powiedzieć, ale po
przybyciu do celu zobaczyliśmy
niemałe miasteczko ogrodzone
kilkoma rzędami kolczastych
drutów. Były one pod napięciem,
a co jakieś 30-50 metrów stały
wieżyczki przeznaczone dla wartowników. Na wrotach był niemiecki napis „Arbeit macht frei”.
Przy wrotach, na placyku, w
specjalnym stojaku stało bardzo
dużo flag przewiązanych czarnymi wstążkami. Jak nam wyjaśniono, były to flagi państw, których
obywateli tutaj zabito.
Weszliśmy na teren obozu.

Tu zobaczyliśmy mnóstwo jednakowych baraków ustawionych równo rzędami, były przy
nich nawet grządki na kwiaty.
Dookoła baraki, baraki, a pomiędzy nimi uporządkowane
uliczki. W środku tego dziwnego miasteczka znajdował się bardzo duży plac, a po drugiej stronie – ogromne budynki. Wśród
nich były budowle podobne do
fabrycznych, z bardzo wysokimi kominami. Przy placu stało
kilka szubienic, na których byli
wieszani więźniowie, którzy się
przewinili. Jeszcze dalej była
ogromna góra kamieni. Więźniowie, którzy nie byli wyprowadzani do pracy, musieli przenosić
je z jednego miejsca na drugie,
a następnie znów z powrotem.
Najpierw pokazano nam
teren, a potem oficer oprowadzał nas po barakach, pokazując gdzie mieszkali więźniowie.
Każdy barak już po wyzwoleniu
był szczegółowo przeszukany,
ponieważ w najskrytszych miejscach więźniowie pozostawiali
kartki z zapisanymi nazwiska-

mi zwierzchników, oprawców,
swoimi imionami i nazwiskami
wraz ze wskazaniem narodowości. Oglądaliśmy okrutne widoki, od których włosy na głowie
stawały dęba... My, żołnierze,
straciliśmy dar mowy... Nawet
na froncie nie oglądaliśmy czegoś takiego…
Po obejrzeniu baraków zaprowadzono nas do tych dużych budynków. Były tu różnego rodzaju
magazyny. W jednym z nich były
góry ubrań zabitych tu kobiet, w
innym – ubranka dziecięce... I
znów góry męskich ubrań. Jeszcze dalej – magazyn porządnie
spakowanych do skrzyń kobiecych włosów. To wszystko, co zostało po ludziach, którzy tu byli
przywiezieni i zabici.
Następnie zaprowadzono
nas do budynków, które z daleka
przypominały fabryki. Przy nich
było kilka sal przeznaczonych
na łaźnie. Dookoła pod ścianami
były natryski. Zarówno ściany, jak
i podłoga, były wyłożone białymi
kafelkami, drzwi były bardzo grube, metalowe. Przed łaźnią był pokój do rozbierania. Więźniom obcinano włosy, po czym szli oni do
łaźni. Po wejściu więźniowie byli
zamykani. W suficie były okienka, przez które wrzucano opakowania z trującym gazem – w ten
sposób więźniowie byli zabijani.
Na podłodze wzdłuż całej łaźni
były przełożone tory dla wagonetek. Kiedy wszyscy więźniowie już
byli martwi, przy pomocy wentylatora wydmuchiwano trujący
gaz i przez drugie metalowe drzwi
wjeżdżały wagonetki, na które ładowano ciała zmarłych i wieziono
je do pieców, gdzie palono.
Chcieliśmy jak najprędzej
opuścić to miejsce i nie oglądać
tych strasznych okrucieństw.
Ale prowadzono nas jeszcze dalej. Patrząc na swoich kolegów
widziałem ich śmiertelnie blade
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Polacy z Wędziagoły w Wojsku Litewskim

JUŻ GOTOWI DO DEFILADY...

W międzywojniu, mieszkający w miasteczku Wędziagoła
i parafii młodzi ludzie narodowości polskiej, żydowskiej i rosyjskiej w wieku 18 lat byli powoływani do służby wojskowej
w Wojsku Litewskim. Zostawiali
swoje gospodarki i szli do wojska na dwa lata. Później okres
służby został skrócony do półtora roku. Odbywali ją w Kownie
– na Zaniemniu (Panemunė) i
Szańczach. Ponieważ synowie
polskich gospodarzy byli dobrze
wychowani, religijni, odpowiedzialni i piśmienni oraz znali
kilka języków, to nie zważając
na panującą w tamtym okresie
nieprzyjaźń i niedowierzanie ze
strony władzy wobec Polaków,
służyli oni jako kanceliści, zaopatrzeniowcy, kierowcy – na
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twarze. Przy tej, tak zwanej, łaźni był placyk, na który zwożono
ciała tych, którzy zmarli w nocy
lub byli zabici w ciągu dnia. Jeżeli
podczas apelu jakiś więzień stojący w szeregu padał, to podbiegał
wyznaczony spośród więźniów
kapo i bił go dopóty, dopóki ten
nie wstał. A jeżeli nie wstał, to
był ciągnięty na placyk przeznaczony dla zmarłych, gdzie będąc
żywym musiał umrzeć.
W dużej sali ściany były zawieszone zdjęciami, na których
zostały uwiecznione wraki ludzi
– mężczyzn, którzy ważyli zaledwie 20 kg. Były tu też zdjęcia
obozowych katów z nazwiskami oraz fotografie, na których
były budzące grozę sceny: szczute psy gryzły więźniów, a nadzorca przyglądał się temu z uśmiechem. Wszystkie te materiały
zostały znalezione w urządzonych przez więźniów kryjówkach
po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz. To więźniowie wszystko to zapisywali i
fotografowali.
Oprowadzani po niemieckim
obozie koncentracyjnym prawie
w każdym pomieszczeniu widzieliśmy kobiety i dziewczyny w białych kitlach z opaskami Czerwonego Krzyża na rękawach. To
one udzielały pierwszej pomocy
tym, którzy oglądając te wszystkie okrucieństwa i wstrząsające
widoki mdleli.
Dzięki Bogu wreszcie się skończyła nasza wycieczka po Auschwitz. Wyszliśmy! Ale te okrutne widoki jeszcze długo nachodziły
nas we śnie. Rozumieliśmy – wylano tu tyle łez, że w miejscu obozu
mogłoby powstać ogromne jezioro.
Ale tych mąk nikt nie jest w stanie
zmierzyć... Niech będzie przeklęty
ten niemiecki nazizm” – ze łzami w
oczach kończył swoje opowiadanie
były żołnierz, wędziagolanin Stanisław Waszkiewicz.
Wspomnienia zanotował
Ryszard Jankowski

tych stanowiskach, gdzie potrzebna była wiedza i roztropność.
Polacy z Wędziagoły, którzy służyli w Wojsku Litewskim
brali udział w dorocznej prezentacji wojska – defiladzie w
Wędziagole. Odbywała się ona
w końcu lata, po zebraniu przez
gospodarzy plonów. Święto
wojska – defilada miała miejsce na polach gospodarza Kostkiewicza, przy sosnowym zagajniku Borek. Żołnierze podczas
defilady demonstrowali broń i
szyk bojowy. Przyjeżdżała również kuchnia polowa – uczestników święta częstowano żołnierską kaszą, grała muzyka i
dźwięczały piosenki, w zagajniku zaś tańczono.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Jerzy Karpowicz

Jubileusz „Solczan”

„Chrzciny wileńskie” – tak zespół przyczynia się do zachowania i propagowania rodzimych
tradycji.
Podczas jubileuszowego
koncertu każdy segment zespołu miał swój popis i wypadł on
znakomicie, zdobywając uznanie widowni i gorące brawa. Pozdrowienia i kwiaty były podzięką zespolakom za umiłowanie
ojczystej kultury oraz poprzez
jej popularyzowanie, zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom.
Z okazji jubileuszu członkowie zespołu, który ma swoje koło ZPL, zostali odznaczeni
przez Zarząd Główny Związku
Polaków na Litwie. Prezes ZPL
Michał Mackiewicz Złotą Odznakę „Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie” wręczył Barbarze Suckiel, Irenie
Grydziuszko (solistce zespołu) oraz wieloletniej członkini
Halinie Smykowskiej. Dyplomy Honorowe ZPL za aktywną działalność społeczną otrzymali: Wiktor Bartoszewicz oraz
państwo Jolanta i Michał Wołosewiczowie, Maria i Mirosław
Chaczkowscy oraz Krystyna i
Tadeusz Kolendo.

JUBILACI W CAŁEJ KRASIE...

Zespół liczy ponad 70 osób
– jego kierownikiem artystycznym jest Barbara Suckiel i obejmuje chór, grupę taneczną (kierownik Bożena Daniele), kapelę
(kierownik Gienadij Afanasjew)
oraz grupę dziecięcą.
Reprezentacyjny zespół Zie-

mi Solecznickiej w ciągu minionych lat dał kilkaset koncertów
zarówno w rejonie, na Litwie,
jak też w Polsce oraz u bliższych
i dalszych sąsiadów. W repertuarze zespołu obok piosenek
i tańców są też takie widowiska jak „Wesele wileńskie” i

Jerzy Karpowicz

Jubileusz trzydziestu lat działalności
artystycznej galowym koncertem w Centrum
Kultury w Solecznikach uczcił zespół pieśni
i tańca „Solczanie”. Repertuar „Solczan” – to
zarówno folklor różnych regionów Polski,
jak i Wileńszczyzny nie tylko polski, ale też
reprezentujący kulturę tych narodowości, które
tradycyjnie zamieszkują na tych terenach.

ŻYCZENIA „SOLCZANOM” SKŁADA PREZES ZPL MICHAŁ MACKIEWICZ

Studia w Polsce – rekrutacja ruszyła
8 lutego rozpoczęła się rekrutacja na studia w Polsce ze stypendium rządu polskiego. Nowością
tego roku jest to, że odbywać się
ona będzie drogą elektroniczną i
prowadzona jest przez Narodową
Agencję Wymiany Akademickiej.
W Domu Kultury Polskiej w
Wilnie 8 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej
oraz reprezentantów kilku polskich uczelni z młodzieżą polską,
pragnącą podjąć studia w Polsce
ze stypendium rządu polskiego.
W obecności kierownika wydziału konsularnego Ambasady RP
w Wilnie Marcina Zieniewicza,
konsul Irminy Szmalec, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna” Józefa Kwiatkowskiego oraz przedstawicielek Agencji
Anny Chylak – kierownik komunikacji i promocji, Elżbiety Dyb-

cio-Wojciechowskiej – głównego
specjalisty pionu programów dla
studentów, przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu i
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Staszica w Krakowie zostały
przedstawione zasady i warunki
zakwalifikowania się na studia ze
stypendium rządu polskiego.
Rekrutacja na te studia ruszyła
właśnie w dniu spotkania i potrwa
do 31 marca włącznie (do godz.
23.59). Właśnie NAWA jest od
ub. roku tą instytucją, która zajmuje się wymianą międzynarodową naukowców, profesorów
i studentów, w tym studentów
Polaków, którzy mieszkają poza
granicami Polski. O stypendium
rządu polskiego mogą się ubiegać osoby pochodzenia polskiego oraz posiadacze Karty Polaka,

którzy w ciągu ostatnich dwóch
lat uzyskali maturę. Osoby, które spełnią wymagania formalne,
będą mogły wziąć udział w egzaminach kwalifikacyjnych, które
jak i w ciągu minionych lat odbywały się na miejscu, w Wilnie.
NAWA zastąpiła w pełnieniu
tej funkcji Biuro Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W odróżnieniu od poprzednich
lat potrzebne dokumenty do zakwalifikowania się na studia będą
składane nie w konsulatach, lecz
drogą internetową pod adresem
www.nawa.gov.pl.
Kandydaci na studia ze stypendium rządu polskiego powinni wypełnić wniosek i przysłać
wymagane skany dokumentów
wraz z ich tłumaczeniem. Kandydaci muszą wziąć pod uwagę fakt,
że większość polskich uczelni wy-

maga tłumaczenia dokumentów
sporządzonych przez tłumaczy
przysięgłych w Polsce lub tłumaczeń uwierzytelnionych przez
konsula, bądź na Litwie zatwierdzonych notarialnie i opatrzonych klauzulą apostille. O tym
warto zasięgnąć informacji bezpośrednio na uczelniach, na których
planowane są studia. Młodzież
może się też zapisać na roczny
kurs przygotowawczy. Maturzyści z Litwy, którzy kończą polskie
szkoły raczej z tego kursu nie korzystają, bo w dostatecznym do
studiowania stopniu znają język
polski, ale ten kurs zakłada również przygotowanie z przedmiotów kierunkowych, więc ten, kto
niezbyt jest pewny stopnia swojej
wiedzy, może z tego skorzystać.
Przedstawicielki Agencji z
satysfakcją zakomunikowały, że
została zwiększona wielkość stypendium, które obecnie będzie

wynosiło 1250 zł dla podejmujących studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie do trzeciego roku. Mogą się o nie ubiegać
osoby, które mają 17 lat, uzyskały
maturę nie wcześniej niż w 2016
roku i nie ubiegały się więcej niż
raz o stypendium. Egzaminy mają
się odbyć od 15 maja do 15 lipca,
najczęściej odbywają się w maju
i składają się z testów z 2 przedmiotów kierunkowych. Egzamin
uważany jest za zdany o ile kandydat zdobędzie 30 pkt ze 100
możliwych. Warto jednak zdać
je jak najlepiej, bowiem liczba
miejsc dla każdego kraju jest ograniczona (proporcjonalnie do liczby Polaków tam mieszkających)
– dla Litwy w ciągu ostatnich lat
wynosiła od 30 do 40 osób. Jak
i w ubiegłych latach dodatkowe
warunki będą obowiązywały kandydatów na studia medyczne oraz
artystyczne i sztuki. Uzyskanie
stypendium nie jest możliwe na
podjęcie studiów na filologiach
języków obcych.
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W minioną sobotę członkowie polskiej sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowych Święcianach świętowali
zapusty. Z tej okazji zaprosili
do Domu Polskiego seniorów
z Niemenczyna, którzy są zrzeszeni pod egidą Uniwersytetu
Trzeciego Wieku jako „Optymiści” (prezes Józefa Gulbicka)
oraz zespół wokalny „Pogoda”
pod kierownictwem Stanisława Możejki.
Goście z rejonu wileńskiego przygotowali bardzo interesujący program artystyczny, w
którym nie zabrakło nie tylko
piosenek, ale też przypowiastek, przysłów, wierszyków nawiązujących do ludowych tradycji związanych z zapustami.
Obecnych bawili również przebierańce: bociek i koza, diabeł,

gospodarz oraz inne postacie
doskonale znane na Wileńszczyźnie z dawnych czasów.
Do stworzenia prawdziwie
świątecznego nastroju aktywnie
się przyczyniły panie z zespołu
„Gabija” (kierownik Wanda Miłosz), śpiewając melodyjne piosenki po polsku i po litewsku.
Podczas uroczystości złożono też życzenia jubilatom – zaśpiewano tradycyjne „Sto lat”
oraz dziękowano dyrektorowi Domu Polskiego w Nowych
Święcianach Andrzejowi Aszkiełowiczowi za owocną współpracę.
Śpiewano, tańczono, serdecznie biesiadowano i częstowano się wyśmienitymi kibinami, które upiekła prezes
polskiego koła Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Nowych

Leokadia Aszkiełowicz

Zapusty u seniorów

RODZINNE ZDJĘCIE SENIORÓW

Święcianach Dana Giedrienė
oraz domowymi pączkami, które przywiozły panie z Niemenczyna.

Zapusty u seniorów były,
jak tradycja nakazuje, wesołym
świętem zamykającym okres
karnawału.

W Turmoncie spalono Marzannę
Spaleniem Marzanny, przystrojonej przez dzieci, sfinalizowaliśmy zapusty w Turmoncie,
łącząc się w oczekiwaniu wiosny,
bo zima po zapustach powinna
się już cofać.
Na wspólne święto członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na
Litwie zbierali się po niedzielnej
Mszy św. 11 lutego w swojej siedzibie, w Turmoncie.
Jak nakazuje tradycja – na zapusty ma być obfite jedzenie, więc
rodacy szli nie z pustymi rękoma.
Każde z kół upiekło swoje bliny.
Najsmaczniejsze okazały się te z
mięsem, specjalność pana Witolda. Ale nie zabrakło też tradycyjnej turmonckiej wątrobianki, pieczonego boczku i wspaniałego sera
z warzonego mleka, bez którego
nie obywa się żaden poczęstunek.

PODCZAS PALENIA MARZANNY

Komunikat „Macierzy Szkolnej”
7 lutego 2018 roku w gmachu
rządu odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” z premierem rządu
Litwy Sauliusem Skvernelisem.
Zarząd reprezentowali: prezes Józef Kwiatkowski, Jadwiga Sinkiewicz – prezes oddziału solecznickiego „Macierzy Szkolnej”,
wicemer rejonu solecznickiego,
Adam Błaszkiewicz – dyrektor
Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Wilnie, Tadeusz Grygorowicz –
dyrektor Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, wiceprezes Krystyna Dzierżyńska.
Premierowi zostały zaakcentowane najbardziej palące problemy oświaty polskiej na Litwie:
kształcenie nauczycieli dla szkół
polskich na Litwie, w szczegól-

ności nauczycieli klas początkowych oraz polonistów z możliwością kształcenia nauczycieli
podwójnej specjalności; przywrócenie na maturze obowiązkowego egzaminu z języka polskiego z wliczeniem jego oceny
przy ubieganiu się o dostanie na
studia finansowane przez państwo; kwestię ujednoliconego
egzaminu maturalnego z języka litewskiego, wskazano na obniżające się wyniki jego składania, po 2013 roku, które mają
bezpośredni wpływ przy podejmowaniu studiów na miejscach
finansowanych przez państwo;
podkreślono konieczność przygotowania oddzielnych programów, pomocy naukowych, korzystania z oddzielnej metodyki
nauczania oraz potrzebę przy-

gotowania nauczycieli do nauczania języka litewskiego jako
ojczystego i nieojczystego; zaopatrzenie w podręczniki do
nauczania języka polskiego w
klasach 1-12; z powodu braku
obiektywnych możliwości napisania podręczników na Litwie,
zaproponowano sprowadzenie z
Polski podręczników do nauczania języka polskiego w klasach
1-12 i po zaaprobowaniu przez
Ministerstwo Oświaty i Nauki
Litwy korzystania z nich w szkołach, co również wpłynie na poprawność językową młodzieży;
potrzebę zwiększenia środków
na zakupienie pomocy naukowych i podręczników dla szkół
polskich; zwrot 5 proc. środków
do koszyczka ucznia, zabranych
w okresie kryzysu.

Wszystkie te problemy wraz
z propozycjami ich rozwiązań zostały również obszernie
przedłożone na piśmie i złożone na ręce premiera.
Premier uważnie wysłuchał nasze argumenty, zapewnił, że zależy mu na dobrym
kształceniu młodzieży na Litwie, w tym również młodzieży ze szkół mniejszości narodowych. Zgodził się, że nauczanie
języka litewskiego, poczynając
od klas początkowych do starszych, szczególnie w kwestii
programów nauczania, pomocy metodycznych, przygotowania nauczycieli lituanistów należy analizować, wsłuchując się
w głosy rodziców, specjalistów,
społeczności mniejszości narodowych. Premier swoje stano-

Wanda Gołubiewa,
słuchaczka Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
w Nowych Święcianach

Topniały wprost w ustach chrusty
pani Marii Waluto i kruche ciasteczka prezeski koła ZPL w Kimbarciszkach Haliny Górskiej.
Nie obeszło się również bez
przebierańców – tych tradycyjnych i „nowoczesnych”, za których się przebrali uczniowie niedzielnej szkółki języka polskiego
„Uśmiech” (nauczycielka Anna
Łotoczko). Ponadto młodzież deklamowała okolicznościowe wiersze i złożyła obecnym serdeczne
życzenia zdrowia i dostatku w
bieżącym roku. Za tak piękną
prezentację dzieci były obdarowane cukierkami i łakociami.
Śpiewano, biesiadowano,
tłusto i smacznie się częstowano,
bo tak ma być na zapustach. No
i z nostalgią wyglądano wiosny:
słonka, ciepła i dobrego przyszłego urodzaju.
Teresa Narkevičienė,
prezes Jezioroskiego
Oddziału Rejonowego ZPL

wisko określił jako elastyczne.
W kwestii dofinansowania
podręczników oraz pomocy naukowych premier zwrócił uwagę doradców na potrzebę udokładnienia wysokości środków
przeznaczanych na ten cel, co
miałoby uczynić Ministerstwo
Oświaty i Nauki Litwy.
Wstępnie zaakceptował również propozycję wykorzystania
sprowadzonych z Polski podręczników do nauki języka polskiego w klasach 1-12, zastrzegł
jednak, że komisja ekspertów
powinna ocenić ich treść.
W kwestii kształcenia kadry
premier nie zgodził się z propozycją przygotowania kadry
pedagogicznej polonistów, nauczycieli klas początkowych,
w tym nauczycieli 2-3 specjalności w filii w Wilnie Uniwersytetu Witolda Wielkiego w
Kownie.
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W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą śmierci
Witolda Pileckiego serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy plakatów „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony” oraz
prezentację „Raportu Witolda” połączoną z pokazem filmu dokumentalnego „Tatusiu” (11 min) i spotkaniem z p. Małgorzatą Kupiszewską – koordynatorem i pomysłodawcą projektów o
Rotmistrzu Pileckim.
Raport, czyli relacji Rotmistrza Witolda Pileckiego z jego pobytu i działalności konspiracyjnej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, został wydany staraniem Fundacji Gdzie z
Krakowa, Studium Polski Podziemnej w Londynie i wydawnictwa
APOSTOLICUM w Ząbkach.
Spotkania odbędą się:
26 lutego (poniedziałek)
14:00 – Dom Kultury Polskiej. Duża sala. Spotkanie z młodzieżą szkolną z Wilna i rej. wileńskiego (ul. Naugarduko 76, Wilno)
18:30 – Dom Kultury Polskiej. Sala 005. Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych.
27 lutego (wtorek)
10:00 – Gimnazjum w Ejszyszkach. Spotkanie z młodzieżą
szkolną z rej. solecznickiego (ul. Vilniaus 81, Ejszyszki)
25 lutego (niedziela)
18:00 – w Wilnie w kościele pw. Ducha Świętego zostanie odprawiona Msza święta w intencji Rotmistrza Witolda Pileckiego.

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno poszczególne oddziały i
koła, jak też każdy z członków ZPL osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 309 we środy i czwartki od godz. 11.00
do 16.00), o ile ma opłacone składki, może otrzymać nową legitymację członkowską.
Zapraszamy.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na
łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne
informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez opłaty
mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać
je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe:
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

Witold PILECKI (1901-1948) – oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień
KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej i „NIE",
więzień polityczny okresu stalinowskiego, ofiara mordu sądowego.
Więcej informacji: http://www.pilecki.ipn.gov.pl/rp/biogram/7081,Rotmistrz-Witold-Pilecki.html
Małgorzata KUPISZEWSKA – z wykształcenia filolog, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
pedagog, z zamiłowania działaczka społeczna, manager kultury,
dziennikarka, pisarka, koordynator projektów. Przez 20 lat uczyła języka polskiego metodami autorskimi w otwockich szkołach.
Autorka miniatur. Wydała książki Zrozumieć milczenie i Półtorej
sekundy, półtorej minuty oraz medytacje w formie 4 audiobooków:
W wielkopostnej ciszy, W majowych bzach, W szumiącym zbożu, W
blasku promieni. Na dzień kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II 24
kwietnia 2014 r., wspólnie z artystami z Warszawy i Krakowa,
przygotowała album Dokąd zmierzasz / Where Are You Headed,
wyróżniony nagrodą internautów Najlepsza Książka Katolicka.
W ramach Projektu Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony, pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy, przeprowadzono 6 konkursów. Projekt
realizowano przy współpracy historyków, literatów, projektantów
graficznych, instruktorów tańca break dance, tłumaczy, aktorów,
kompozytorów, scenografów, rzeźbiarzy, fotografików, muzyków,
dyrektorów galerii, szkół, muzeów, sponsorów, posłów, bibliotekarzy, polonistów, nauczycieli a przede wszystkim dzieci od 6 roku
życia, młodzieży i wolontariuszy.
Owocami projektu są: wstawa plakatów oraz edycja Raportu
Witolda w wydaniu książkowym i audiobooku a także jego wersja angielska Witold’s Report from Auschwitz. Książki i audiobooki przekazywane są bibliotekom w Polsce i poza jej granicami.
Wystawa plakatów „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz” była prezentowana w wielu miastach
Polski a także w Parlamencie Europejskim i Ambasadzie RP w
Rzymie. Przez rok dwa komplety wystawy przedstawiane będą
w różnych miastach prowincji włoskich tj. w Padwie, Florencji,
Anconie, Palermo, Neapolu.
Organizatorzy:
Ambasada RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie oraz Fundacji Gdzie.
Partnerzy:
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Wileńska Młodzież Patriotyczna, Dom Kultury
Polskiej w Wilnie

„Projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą”

